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Vedoucí skladu – logistiky 
 
 
Rodinná firma HIT OFFICE s.r.o. s více než 25letou tradicí, která vyrábí kancelářské 
potřeby z papírů a potravinářské obaly, hledá  
vedoucí/ho skladu – logistika. 
 
Jsme dynamicky se rozvíjející prozákaznicky orientovaná společnost. Našimi zákazníky 
jsou převážně velkoobchody. V České republice jich již zásobujeme více než 300.  
Přímá komunikace Obchod – Výroba nám pomáhá zdokonalovat a zkvalitňovat výrobky 
a zákaznický servis. 
Je pro nás důležité vědět a rozumět co zákazníci chtějí. 
Zároveň hledáme Vás, kteří stejně jako společnost, se chcete rozvíjet, učit se, přijímat 
odpovědnost a hledat řešení.  
 
Jaká pracovní náplň Vás u nás čeká? 

• objednávání materiálu u dodavatelů 
• řízení skladů (výrobků a materiálu) proces toku materiálu 
• řízení hladiny zásob, stanovení min/max zásob, zaskladnění 
• příprava výrobků i materiálu vychystání na čas 
• zodpovědnost za správné a úplné vychystání 
• objednání dopravy, svozů přepravních firem 
• spolupráce s výrobní a obchodním oddělením 
• zavedení digitalizace, EAN kódy na vychystání a sledování toku materiálu 
• vedení kolektivu do 10lidí 
• sběr dat o výkonosti manipulantů a skladníků 
• personální agenda, příprava podkladů pro mzdy 
• zodpovědnost za stav – inventury 

 
Co očekáváme my od Vás? 

• min. SŠ vzdělání, zkušenosti na obdobné pozici 
• aktivně dopracovat systém zaskladnění a přípravy 
• organizační a plánovací schopnosti 
• schopnost vést a učit lidi 
• ochotu a schopnost rychle se učit 
• schopnost sebereflexe a vyhodnocení důsledků svých rozhodnutí 
• kladný vztah moderním digitálním technologiím 
• výborné znalosti MS Excel, práce s daty 
• schopnost využití efektivních digitálních nástrojů 
• průkaz VZV výhodou 
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Co Vám nabízíme? 
• prostředí stabilní a dynamicky rostoucí společnosti 
• zodpovědnou práci s vysokou mírou vlastní iniciativy, možnost seberealizace 
• chceme být edukativní společností, takže můžeš hledat inspiraci a vědění u 

zkušenějších kolegů 
• motivující hodnocení dle dosahovaných výsledků 
• telefon, notebook, výhodné mobilní tarify pro celou rodinu 
• spolupráci na HPP 
• ranní směny 
• Stravenky 
• možnost firemního bydlení 
• vzdělávací kurzy 
• roční bonus 
• místo výkonu práce – Teplice v Čechách, možnost občasné práce z domova 
• nástup ihned 
  

Pokud si myslíte, že byste mohli být tím pravým člověkem pro naši společnost, zašlete 
prosím váš životopis. V případě, že budete vyhovovat našim požadavkům, budeme Vás 
kontaktovat a domluvíme se na termínu pracovního pohovoru. 

Těšíme se na Vás! 

 
 

Vaše životopisy nám zasílejte na e-mail: p.nemeckova@hitoffice.cz,  
nebo se dostavte osobně do kanceláře personálního oddělení  

HIT OFFICE s.r.o., Novosedlická 999, Teplice, 
mezi 8:00 – 9:00 hodin. 
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